
Мир означає не лише відсутність війни чи
насильства, але й умови для життя в рівності
та справедливості, з можливостями розвитку
для всіх і повагою до прав людини,

БУДУЙМО МИР



Фасилітаційний набір "Відкритий діалог для Миру"
створили Юлія Любич та Ярослав Мінкін на основі
книги Енвера Джулімана "Примирення: вказівники
вздовж шляху" для проведення змістовних подій до
Міжнародного дня миру. 

Цей фасилітаційний набір створений за підтримки
Європейського Союзу в межах   Програми  розвитку
громадянського суспільства Східного партнерства
(Eastern Partnership Civil Society Fellowship Programme). 
 Зміст набору є виключною відповідальністю авторки і
автора і не обов’язково відображає погляди
Європейського Союзу.

Методогогія протестована в Україні та Швейцарії у 2022
році в межах співпраці між Молодіжною організацією
"СТАН" (Україна) та Polit-Forum Bern (Швейцарія) за
підтримки Європейського культурного фонду
(European Cultural Foundation).  Також Відкриті Діалоги
для Миру пройшли у Грузії, Німеччині, Чехії та
Фінляндії. 

Відкритий діалог для миру 
Завантажити повний набір
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ВНУТРІШНІЙ МИР

ЩО НАЙБІЛЬШ
НЕОБХІДНЕ ДЛЯ МИРУ В
СУСПІЛЬСТВІ, А ЩО НЕ

ДУЖЕ ВАЖЛИВО?

З ЧОГО ТИ ВВАЖАЄШ
ВАРТО ПОЧНИНАТИ

БУДУВАТИ МИР?
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ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ

МИРОБУДІВНИЧИЙ ПЛАН
Яку одну маленьку справу на місяць я можу зробити
заради розбудови стійкого миру? 

POLIT-FORUM-BERN.CH | STAN.ORG.UA



шукайте власні пояснення
термінам на картках,
не погоджуйтесь, 
знаходьте нові спільні
бачення слів,  
відкидайте непотрібні,  
створюйте власні складові
миру. Для цього в наборі є
порожні картки.

      Склад набору

              Цеглини миру 

14 карток з різними ідеями-
складовими миру з книги
Енвера Джулімана з коротким
тлумаченням.

ЯК БУДУВАТИ МИР
інструкція для миробудівниць і миробудівників
з проведення Відкритих Діалогів 

 
Запрошення "Будуймо мир"

з календарем дій 

Ви можете
використовувати їх для
індивідуальної бесіди за
межами спільного столу.
Відмовляючись від
спільного діалогу люди
часто всеж раді поділитись
думками індивідуально.

Календар на звороті це
запрошення запланувати на
рік конкретні дії для
розбудови миру. Ви також
можете використати його
для завершення діалогу.

Цеглини - це гачки для
початку розмови. 



негативний мир - це припинення війн та насильства; 

позитивний мир - окрім переліченого включає
також культуру прав людини, рівність,
справедливість та можливість розвиватися для
кожно(ї)го. 

 Мир 

Існує два поняття миру:

Мир це велика спільна робота. Відкриті Діалоги для того
щоб різні люди могли побачити свою роль у розбудові
мирного суспільства. 

Відкритий Діалог

Відкриті Діалоги це формат обговорення з перехожими.
Незнайом(ки)ці сідають за стіл посеред вулиці та
протягом 20-60 хвилин спільно вирішують питання - як
побудувати мир. Це не звичне заняття для багатьох, в
той же час це модель суспільства у якому кожна
людина впливає на спільне з незнайомими майбутнє. 

Розмова за спільним столом особливо цінна коли дає
почути думки тих людей, яких зазвичай не чують.

Фасилітація

Фасилітатор(ка) Відкритого Діалогу допомагає людям
почути одні одних, усвідомити, що не всі мають
однакові погляди, пережити досвід співтворення у
розмаїтті і відчути, що це можливо.

Основне завдання створити такі умови, щоб кожна
людина почувалася в безпеці, тоді вона зможе слухати
уважно і говорити щиро.  



 Оберіть місце, де буде не складно реалізувати діалог,

Запросіть кількох людей допомогти вам, 

Створіть комфортні умови, запрошуючи до участі
людей пригостіть їх цукерками чи напоями,
познайомтесь, запевніть що кожна думка цінна,

Розпочинаючи спільну розмову уточніть поняття
позитивного миру та рамку обговорення (мир у вашій
громаді\ мир у суспільстві),

Отримайте згоду на фото, якщо фотографуватимете,

Дайте завдання з картками, поясніть що тепер на
короткий час люди, які зібрались за столом є групою і
мають діяти спільно, дослухаючись до думок одні
одних, вони мають виконати складне завдання -
побудувати мир, 

Підтримуйте розмову відкритими питаннями, коли це
потрібно "що таке мир для вас?", " що таке мирна
громада для вас?", але більшу частину часу давайте
групі самостійно будувати власний процес,

Підтримуйте учасни(ць)ків діалогу у висловлені
думок, якщо необхідно, за допомогою уточнюючих
питань тощо,

Спрямовуйте розмову, якщо вона втрачає сенс, але
давайте простір обговорити найгарячіші питання, не
нав'язуйте власної думки, спостерігайте за процесом,

По завершенні запросіть учасни(ць)ків представити
напрацбовану концепцію, після цього запропонуйте
запланувати на рік кілька конкретних посильних дій
для розбудови миру, які вони зроблять.

Практичні рекомендації

 



Будування діалогу

Розкладіть на столі картки та поясніть що це "цеглини"
миру. Скажіть, що учасни(ці)ки мають діяти спільно та
домовлятися між собою, щоб виконати завдання. Вони
мають запропонувати спільне бачення: які складові є
найбільш нагальними, які менш важливі, і що майже не
має значення для миру. Скористайтесь схемою
"діаманту" як на малюнку для пояснення ранжування. 

З таким конкретним завданням учасни(цям)кам буде
простіше розпочати спільну роботу. В ході діалогу
учасни(ці)ки можуть вирішити змінити форму. Ваше
завдання стежити, що рішення приймаються спільно і
аргументовані в групі. Наприкінці попросіть представити
напрацювання і поділитись думками про участь у діалозі. 

Ви відкриваєте діалог про мир, про краще майбутнє для
кожної і кожного. Тема миру чутлива, нею часто
маніпулюють. Розвивайте власне розуміння, будьте
правдиві у своїй позиції прагнення до миру та говоріть
просто. 

ДОДАТКОВІ РОЗДАТКОВІ
МАТЕРІАЛИ ТА ПОРОЖНІ КАРТКИ
ВИ МОЖЕТЕ ЗАВАНТАЖИТИ І
РОЗДРУКУВАТИ.


